
RB 14 2009ZASTAL SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-06

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Zawarcie umowy przez jednostkę zaleŜną na wypłatę środków w ramach przyznanej dotacji z LRPO

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 
Nr 33 z 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje o podpisaniu przez spółkę zaleŜną 
umowy o dofinansowanie oraz wypłacie pierwszej transzy środków z ww. umowy w kwocie 1.540.793,67 PLN. 
Informacja o przyznaniu Spółce Zastal Transport  dotacji w wysokości 3.120 tys. zł. z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) na lata 
2007-2013, Priorytet II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego, Działanie 2.2 - Poprawa konkurencyjności MSP poprzez inwestycje, została podana w raporcie 
okresowym za IV kwartał 2008 roku. 
Podpisana umowa pomiędzy Zastal Transport Sp. z o.o., a Marszałkiem Województwa Lubuskiego określa 
warunki, na jakich dokonywane będzie przekazywanie i wykorzystanie środków w ramach przyznanej dotacji.
Przekazywane środki będą stanowiły dofinansowanie w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych
przez Zastal Transport na realizację projektu: "Budowa autoryzowanego serwisu MAN-STAR TRUCKS w Nowej 
Soli warunkiem podniesienia i utrzymania zdolności konkurencyjnej Zastal Transport Sp. z o.o."  
Beneficjent umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3.119.322,96 PLN i stanowiącej nie 
więcej niŜ 39 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Zakończenie realizacji projektu ustalono na 
31.10.2009 roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
- złoŜenie przez beneficjenta wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe,
- poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności,
- wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową.
Otrzymana pierwsza transza dofinansowania w kwocie 1.540.793,67 PLN została przeznaczona na spłatę kredytu 
zaciągniętego w Banku DnB Nord Polska S.A. Informacja o kredycie - raport bieŜący nr 18/2008.
Zawarte warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10 % wartości kapitałów 
własnych emitenta.
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